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ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Sierpcu

Oata publikacji: 5 listopada 20'10r.
Nr ofeńy: 4l1O
wydział; WydziałFinansowy
stanowisko: lnsPeKor
Wymiar etatu: 1/1

zakres podśtawowych czynności:

1' Ewidencja syntetyczna i analityczna dochodów Ulzędu Miejskiego wprogramie komputerowym'' 
iwvń".'eniJ. oóchodów dla ldórych są p.owadzone ewidencje analityczne przeŻ wyodrębnione komórki urzędu'

2' Ewide;cja synletyczna i analityczna wydatków Ulzędu w programie komputerowym'

3' Przyjmowanie i analża sprawozdań finansowych.
4' Prowadzenie sprav,/ozda\łczości budźetowej.
5' Analiza i uŻgodnienia kont syntetycznych z wydziałami prowadzącymi konta analltyczne'

6' tJdział plzy planowaniu budżetu.
7. Wykon}^ńnie innych zadań Żleconych prŻez BurmiŚtrza, skarbnika i sekretarŻa'

Wymagania obowiązkowe:

1' Wyksżałcenie wyższe (wskazane rachunkowość, finanse, ekonomia )'

2 Min''u. 3 letnistaż pracy ( ptefelowany staż pracy w ksiegowości )
3' Wiedza merytoryczna z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego'

ł. zna;omme izeirisóW prawa wynikających z ustawy o rachunkowości i. finansach pub|icŻnych'

5. Znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ordynacji podatkowej'

6. Znajomość procedur administracyjnych'
7' Umiejętność włspółpracy W zespole.
8' Umiejętność organizacji pracy.
ó' ó"raźó aoor" .-na;omość oŃugi komputera 

' 
w tym programu księgowŃc budżetowa FKB'

1o'NiekaralnośćzaumyrśIneprzest-ępsruva&iganezoskarżeniapublicznegolUbumyślneprzestępstwoskarbowe'
1 1. Nieposzlakov'/ana opinia.

Wymagane dokumentY:

Zyciorys
List motylvacyjnY
Kwestionańusz osobowy.
Kserokopie dokumentów pot\ivierdzaiących wyksŻałcenle
Kserokopie śwladectw pracy lub zaświadczenla o zatrudnienlu'

oświadczenie o pełnej zdolńości do czynności prawnych i kolzystania z pełni praw publicznych'

składanie ofeń:

oferty zawierające wymienione dokumerty' prosimy składać W zamkniętej kopercie w sekretariacie urzędu Miejskiego

* śiirp"u ul. 
'riuł"wska 1la, l piętro pbkói nr t2 lub p]zesłać_ pocŻtą z dopiskiem: ''Dotyczy 

nabo'u na

stanolYisko lnspektor w wydziale Finansowym - oferta ł10''
w te.miflie do dnia 15listopada 2010r.

Kandydaci,Kórychofeńyspełniąu/ymogiformalneokreślonewniniejszymogłoszeniuzostanązaproszenina
rozmowę kwalifikacyjną lub test kwaliflkacyjny' .

Ż*vuńńv. ł"ńav,iłń zostanie nawiązlny stosunek pncy na podstawie umowy o pracę na czas określony'

Plosimy też o dopisanie klauzuli:'--'wirażż. 
rgóaę ,a plzetwa,an[e rloict} danych osobowycb zawaftych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do

reźlizaqi pńceśu ,exrutacji ( zgodnie z ustawąz dnia 2g.oE'1997r. o ochronie danych osobowych _ Dz' U' z 2002r'

Nr 101, poz' 926 z póżn. zm' ).

t.
2.
3.
4.
5.
5

sierpc, 5 listopada 2010r.
/-/ Mafek Kośmider

Burmist!_Ż Miasta sierpc


